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Redakteursbrief
Dit is my persepsie dat die stroom emigrante vanuit Suider-Afrika steeds toeneem. Mense verhuis stil-stil na al die
kontinente van die wêreld, ten spyte van die pogings van lojaliste in Suid-Afrika wat nie wil padgee nie se pogings om
ander daar te hou. Ek het baie respek vir die organisasies wat so ‘n benadering volg, want hulle is gewoonlik raakvatorganisasies wat hard en eerlik werk om die situasie vir almal te verbeter. Ongelukkig is dit ook waar dat die meeste
mense wat emigreer, die dink daaroor en die beplanning daarvan klandestien doen en dan mense na aan hulle verras
met hul besluit. Daar word dus nie baie blootstelling gegee aan mense se emigrasieplanne nie, en die media skram maar
daarvan weg. Dis te verstane, want diegene wat agterbly om watter rede ookal, weet hulle moet die saak laat werk.
Die hoof artikel is ‘n lekker loslit-vertelling deur iemand wat die groot stap gedoen het en nou ‘n rapsie langer as ‘n jaar in
Australië woon. Hul storie is dalk wat baie mense ervaar het, maar ek wil graag meer sulke verhale hoor. Stuur wenke na
info@brokkies.net of maak ‘n bydrae by www.brokkies.net/bydraes. En versprei die skakel www.brokkies.net/Skryf_In na
almal wat graag Afrikaans lees. Help asseblief om ons intekanaartal mooi te laat groei vir die nuwe jaar.
Philip Langenhoven
Redakteur (Skryf gerus aan my oor enigiets by www.brokkies.net/kontak )

Ysbreker: Sy span kan op hom steun
‘n Skool se rugbyafrigter loop die kleedkamer binne voor ‘n wedstryd begin,
staan voor sy ster-speler en sê: “Ek is nie veronderstel om jou te laat speel
nie omdat jy jou wiskunde gedruip het, maar ons het jou vandag nodig teen
ons opponente. Ek moet jou ‘n wiskundevraag vra en as jy dit reg antwoord,
mag jy maar speel.”
Die speler stem in, en die afrigter kyk hom vierkant in die oë toe hy vra: “Ok,
konsentreer nou. Wat is twee plus twee?”
Die speler dink so ‘n bietjie en antwoord: “Vier”.
“Het jy gesê vier?” vra die afrigter luid, opgewonde dat die seun dit reggekry
het. Op daardie oomblik roep al die ander spelers uit: “Komaan meneer,
gee hom nog ‘n kans!”
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Algemene nuusbrokkies
Terug na bo...

Die Herselmans se eerste jaar in Australië
Onthou jy nog jou eerste jaar ‘oorsee’? Dis ‘n mallemeule van emosies, ervarings en ontdekkings. Ons het Jeanie
Herselman van Melbourne uitgenooi om wat sy ‘n tyd gelede op Facebook geplaas het, uit te brei en met Aus-Brokkies te
deel in die vorm van ‘n ope brief aan haar familie. Ons het ook ‘n versameling foto’s versoek, en hier is haar storie:
Dit was onlangs een jaar sedert ons Suid-Afrika verlaat het.
Ek weet egter steeds nie hoe om 'n paslaken op te vou nie…
Ek skryf om te probeer om die gevoel van hierdie nuwe land
te verduidelik. Baie metafore dwaal die afgelope jaar in my
kop rond. Hoe beskryf ek hierdie ervaring (sover) sodat julle
ook daarin kan deel? Is dit moontlik? Ek dink ‘n goeie begin is
om met julle te deel wat ek dink en voel - dis tog al wat ek het!
Ek gebruik ‘ons’ met geen bybedoeling dat ander ekspats
dieselfde ervaar het nie; dis net minder alleen as ‘ek’! Dit was
egter die moeilikste, regte besluit wat ons nog gemaak het…
Dink aan die klip wat in water laat val word. Swaar klippe sink
diep en maak groot, wye rimpels. Die effek is indrukwekkend
en kan deur ander waargeneem word. Hier in ons nuwe land
voel ons soos klein, ligte klippies. Ons effek op die water is
‘underwhelming’; ons rimpels is klein.
Wat het dan ons klippe in Suid-Afrika so swaar gemaak? Ons
is tog wie ons is, maak mos nie saak waar jy is nie?
Logan (3), Fred, Jeanie en McKenzie (5)

Dalk is dit ons verbintenis aan die grond, die bloed wat
gevloei het, die intense onregverdigheid waarmee SuidAfrikaners saamleef, en die intense blydskap as ons (soms)
voel dat ons land dit kan maak.
Elke dag loop ons verby die mense wat hierdie emosies saam
met ons beleef. Ons haat saam, maar ons lag en jubel ook
saam. Jy weet wie verby jou stap op straat al ken jy hulle nie.
So word jou klip swaarder.
Jou geluk en ongeluk maak saak. As jy praat, praat jy joú taal,
met joú mense. Jou klip word swaarder.

Ontmoeting met ‘n ikoon…

Jy voel dat jou land iets mis. Jy mis hoe jou land was, maar jy
dagdroom oor hoe dit nog kan wees. Of jy het klaar besluit.
So word jou klip nog swaarder.
In ons nuwe land, Australië, loop ons nie op die grond nie. Dit
voel of ons sweef. Nie sweef omdat ons verlief is nie, maar
omdat ons anker gebreek het. Ons klippe is so lig!
Nou maak ons klip slegs klein rimpels en raak nie die ander in
die water nie. Ons impak is skrams. Ons moet weer leer om
die effek wat ons gehad het, hier te hê.

Skoonsus Nandi (links) saam by Federation Square.
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daarop gereageer ook! Baie verskillende kulture en rasse bly
vreedsaam tussen mekaar. Dit werk net.
Ek hoor hoe julle annerkant die water sê: "Maar wat kla julle
dan?!" Ek sal later by dankbaarheid kom…
Hierdie land voel vir my soos die potensiële kêrel wat jou ma
by die kerk vir jou gekry het toe jy jonk was. “Julle moet net
ontmoet. Julle het so baie dinge in gemeen! Hy is aantreklik,
sportief, kan kosmaak, en boonop het hy baie geld!”
En jou ma was reg, hy is al daai dinge. Maar wanneer julle
saam is, is daar geen chemistry nie! Hoe kan dit wees?
Vergeleke met die bad-boy op wie jy regtig verlief is, is hierdie
man tog die logiese keuse. Die bad-boy wat jou soveel maal
al teleurgestel het, het geen geld of groot drome nie, maar hy
is die een wat jou oë laat glinster en jou uit jou maag laat lag!
So het ons, deur Suid-Afrika te verlaat, besluit om te trou vir
geld/stabiliteit en nie vir liefde nie. Ons is nie ongelukkig nie,
ons sien en ervaar nuwe dinge, ons weet hierdie is die
logiese, regte besluit gewees - maar ons dink gereeld (dalk te
veel) aan ons bad-boy Suid-Afrika, en ons mis daardie ‘spark’!
Waarvoor is ons dankbaar?

Gelukkige span bymekaar.

As ouers is ons dankbaar dat ons kinders meer normaal kan
grootword. Wat beteken ‘normaal’? Ek’s nie seker nie; mens
weet net dit is, en dat dit nie normaal in Suid-Afrika was nie.
Ek sê dit met die grootste respek aan ouers daar wat steeds
‘n daaglikse stryd voer om aan hul kinders die beste te bied.
Elke ouer streef daarna. Hier is dit net makliker om te doen.
As vrou is ek dankbaar dat my man raakgesien kan word vir
die ambisie, talente, en harde werk wat hy bied by die werk.
Ons is dankbaar vir die Suid-Afrikaners wat ons in Point Cook
ontmoet het. Ons het so 'n hegte, lekker, ondersteuningsnetwerk hier opgebou - en dit in net een jaar! Dit maak die
wêreld se verskil om te kan kla in Afrikaans…

Kersfees saam met klompe vriende tuis.

Ons is dankbaar dat God tydens hierdie reis lewenslesse op
ons pad sit wat ons nooit sou geleer het as ons gebly het nie.
Om op 34 jaar oud weer te moet leer wie jy eintlik is, waartoe
jy eintlik in staat is, en wat jy eintlik met jou lewe wil doen, is
dalk moeilik, maar ook van onskatbare waarde.
Ons is dankbaar vir die gewig van Suid-Afrika se daaglikse
stryd wat van ons skouers gelig is. Glo my as ek sê dat ons
ontdek het dat ons Suid-Afrikaners sterk skouers het.
Skottelgoedwasmasjiene. Ek is so dankbaar daarvoor!
Ten slotte wil ek dankie sê vir julle almal wat ons agtergelaat
het. Dankie dat julle bel, email, whatsapp, skype; dankie dat
julle luister. Ons mis julle die meeste, ons mense wat nie
vervang kan word nie - dit is 100% julle skuld dat so 'n
landverskuiwing so vreeslik moeilik is.

Veilige hawe vir diegene oor wie dit eintlik gaan…
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Afrika op pad na een miljard selfone!

Volgens Google is daar meer as 1,200 miljard mense in Afrika. Volgens ‘n berig wat ‘n tyd gelede in Netwerk24 verskyn
het, gaan Afrika oor minder as ses jaar meer as 1 miljard selfoonsubskripsies hê!
Die kommunikasietegnologie-groep Ericsson het vir ‘n internasionale konferensie in Suid-Afrika ’n verslag bekend gestel
oor hoeveel selfoon- en datasubskripsies in die wêreld is. Daar gaan binnekort net soveel selfone as mense in Afrika
wees - 'n verskynsel wat reeds in die res van die wêreld ervaar word.
Omdat sommige gebruikers meer as een selfoon of toestel het, beteken ’n nuwe selfoonsubskripsie nie noodwendig dit is
’n nuwe gebruiker nie. Namate die pryse van selfone in reële terme verlaag, is dit seker nie vergesog nie om te verwag dit
die oorgrote meerderheid mense in Afrika ten minste een toestel sal hê.
Daar is nou bykans 700 miljoen selfoonintekenaars in Afrika. Die markpenetrasie word op sowat 80% van die bevolking
van Afrika suid van die Sahara geraam. Vyf jaar gelede was dit sowat 50%.
Verstedeliking en ’n toenemende belegging in selfoonontvangs op die platteland deur selfoonoperateurs sal die toename
in gebruikers verseker.
By die konferensie is ook gesê dat daar nou vir die eerste keer in
die geskiedenis ’n punt bereik is waar daar wêreldwyd net soveel
selfoonsubskripsies as mense is.

Slimfone begin oorneem
Slimfone se intekenaars styg skerper as die algehele
selfoonintekenaars. Slimfone se subskripsies wêreldwyd gaan
teen 2021 byna verdubbel teenoor die 3,4 miljard wat dit minder
as ‘n jaar gelede was.
Nuwe datasubskripsies op mobiele toestelle groei glo teen 20 per
sekonde wêreldwyd. Datasubskripsies styg omtrent 25% jaar op
jaar. Net in die derde kwartaal van 2015 het subskripsies met
160 miljoen gestyg vergeleke dieselfde kwartaal ’n jaar gelede.
In Afrika vind die verandering en aanvaarding teen ’n baie
vinniger koers as elders plaas. Baie van die nuwe datagebruikers
kom van Afrika.
In Nigerië groei dit met ’n nuwe datasubskripsie elke 2 sekondes.
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Hou jou profiel veilig, maan Facebook

Netwerk24 het onlangs berig dat Facebook ’n nuwe “Safety Center and Bullying Prevention Hub” bekend gestel het. Dit
klink na ‘n belangrike ontwikkeling indien in ag geneem word dat Facebook die plek is waar mense van die belangrikste
oomblikke in hul lewe deel. Gebruikers van die sosiale netwerk moet “veilig voel om hulself te wees”, sê die maatskappy.
Hier is vyf wenke om jou Facebook-profiel veilig te hou:
1. Maak jou aanmeld veiliger
Twee-stap-goedkeurings (of “two-step verification”) is die beste en maklikste manier om te keer dat kuberkrakers toegang
tot jou Facebook-rekening kry. As jy na jou Facebook gaan van ’n nuwe rekenaar, slimfoon of webleser, sleutel jy ’n kode
in – wat na jou foon gestuur word – om seker te maak dat dit regtig jy is. Hoe doen jy dit? Gaan na “More” (regs bo, dis
die driehoekie langs die slot vir “privacy”) en klik “Settings”. Kies “Security” en tik die boks langsaan “Login Approvals”.
2. Laat Facebook weet van iets wat nie daar hoort nie
As jy iets sien wat beledigend of skadelik is en wat nie op Facebook hoort nie, laat Facebook daarvan weet deur te klik op
die “rapporteer-skakel” – gewoonlik ’n onderstebo pyl regs bo die inskrywing. Facebook het ’n span wat 24 uur per dag en
sewe dae per week sulke klagtes hersien en dit verwyder indien dit sy gemeenskapstandaarde oortree. Die inligting van
die persoon wat kla word aan niemand anders bekend gemaak nie.
3. Verstaan met wie jy jou inskrywings of inligting deel
Wanneer jy jou status verander, foto’s opsit of enigiets anders deel op Facebook, kan jy kies wie dit sien deur die
“Audience Selector”-funksie te gebruik. Jy kan kies om iets te deel met almal, slegs jou vriende of ’n gehoor wat jy self
kan bepaal – soos byvoorbeeld slegs familielede. Gebruikers kan ook nadat iets op Facebook geplaas is, die gehoor wat
dit kan sien, verander. Klik bo regs op die inskrywing om die privaatheidstelling te verander en ’n nuwe gehoor te kies.
4. Kyk wie jou kan “tag” in foto’s of ander inskrywings
“Tag review” laat jou toe om enige plekke waar jy genoem is te hersien en dit dan goed te keur of nie. As jy die opsie
aansit, sal ’n “tag” van jou deur iemand anders nie verskyn totdat jy dit goedkeur nie. “Timeline review” laat jou toe om te
kies of foto’s of ander inskrywings waarin jy ge-“tag” is, op jou tydlyn verskyn of nie. Wanneer jy die opsie aansit, sal
inskrywings waarin jy ge-“tag” is net op jy tydlyn verskyn nadat jy dit goedgekeur het. Om “tag review” of “timeline review”
aan te sit, klik op die ikoon met drie lyntjies, dan “Settings”, “Account Settings” en kies “Timeline and Tagging”.
5. Gaan vir ’n ondersoek
Daar is ’n paar funksies op Facebook om te sien hoe veilig jou inligting is. Die “Privacy Checkup” neem jou deur ’n paar
vinnige stappe om te help seker maak dat slegs die mense wat jy wil hê jou inligting of inskrywings sien. Gaan ook na
“Security Checkup” om jou rekening in drie stappe veiliger te maak. As jy dink iemand anders het toegang gekry tot jou
rekening sonder jou toestemming, gaan na facebook.com/hacked.
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My oorsese reisverslag (Slot)
Redakteur Philip Langenhoven en sy vrou, Erika, het onlangs Suid-Afrika besoek. Hulle het langs die pad by Bangkok en
op pad terug by Sydney aangedoen. Hiermee die laaste oor van die hoogtepunte; dié keer in Sydney, Australië.

Drie dae in Sydney –Die brug, operahuis, banke en mooi plekke

Sydney was ons laaste verpoosplek op pad terug na NieuSeeland van Suid-Afrika af. Ek het al ‘n week daar
deurgebring, maar Erika het weens omstandighede nog
nooit voet in Australië gesit of daardeur gereis nie. Drie
nagte vir twee (in daardie stadium) moeë mense…
Die eerste indruk was een van skaal: Vergeleke met
Auckland het die stad groter en besiger gelyk; seker te
verwagte van ‘n stad wat 4,6 miljoen mense huisves. Daar
was vir my nogal ‘n opvallende ooreenkoms tussen die
Sydney hawebrug wat die stad met hul ‘north shore’ verbind
en Auckland wat ook sy boogbrug na sy ‘north shore’ het. ‘n
Groot verskil is dat hierdie brug nie net motors en busse
toelaat nie, maar ook treine, fietsryers en voetgangers.

Verskillende uitsigte op die Sydney hawebrug…

Die brug asook die ander prominente landmerk, die Sydney
operahuis, was baie indrukwekkend. Beide hierdie ikoniese
strukture figureer nogal sterk in ons foto’s hiernaas.
Ons gasheer, wat in ‘n besigheidsverhouding met Erika
staan, het ons rondgeneem en so het ons Sydney uit
interessante hoekpunte gesien. Hy het ons deur voorstede
geneem waar die gewone toeris dalk nie normaalweg
uitkom nie. Na ‘n lang dag se rondry was ons aandete in ‘n
restaurant ‘n hoogtepunt. Dit was feitlik langs die verligte
hawebrug wat as’t ware oor ons getroon het.
Nadat ons een middag met ‘n hop-op-hop-af bus in Sydney
rondgery het, het ons by die waterfront afgeklim en besluit
om daar te vertoef terwyl die son gaandeweg vir die skemer
Aus-Brokkies – Afrikaanse Doer-Onder e-nuusbrief
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plek gemaak het en die aandliggies uiteindelik hul
staanplek vir die res van die nag gemaak het. Ook die
waterfront het vir ons ‘n bietjie soos Auckland s’n gevoel,
hoewel dit heelwat groter is en meer ferriebote het wat die
hele tyd in hul eie ligglans heen en weer gly.
Die volgende dag het ons die Paddy’s-mark in Thomasstraat besoek, maar dit het gevoel of ons ‘n mikrokosmos
van die markte in Bangkok herbeleef het. Die grootmondmasseerders het ons ‘n gat in die kop gepraat vir ‘n sittende
nek en skouermassering elk, maar hul 15 minute het meer
soos 7 en ‘n half gevoel.
Ek het by ‘n ANZ bank ingegaan om uit te vind tot welke
mate hul stelsel met ANZ in Nieu-Seeland verbind is. Ek is
na die tweede verdieping verwys en groot was my skok toe
ek daar sowat 50 mense aantref wat elkeen ‘n wagnommer
moes neem wat deur ‘n masjien uitgespoeg is. Hulle het
gesit en wag dat een van die 15-stuks bankpersoneellede
hulle naderroep. Al die wagtendes was oënskynlik van
China of so ‘n oosterse land afkomstig. Eers later het ek
besef dat daardie deel van die stad ‘China town’ genoem
word. Hulle het seker vir hul mense vertel van die enkele
westerling wat daar saam met hulle gewag het…

Die bekende Bondi Beach op ‘n stil weekdag.

En ja, vertel die dame my uiteindelik, ons bank is ‘familie’
van die ANZ in Nieu-Seeland. Groot was my teleurstelling
egter om te verneem dat behalwe vir die naam,
korporatiewe kleure en logo wat presies dieselfde is, is hul
dienste glad nie met ANZ in Nieu-Seeland geïntegreer nie.
Dit is so goed jy is by enige ander bank.
Ek was ‘n bietjie verbaas oor die frustrerende ervarings wat
ek gehad het wanneer ek iets wou koop. Behalwe dat daar
sommige winkels was wat kontantbetalings vereis het en
nie ‘eftpos’-tipe betalings aanvaar het nie, het ek oral
probleme met elektroniese betalings ervaar. Dan kies ek
die ‘tjek’-rekening knoppie wat op ‘n ‘decline’ uitloop,
waarop ek die ‘krediet’-knoppie druk en dan werk dit (al was
dit nie ‘n kredietkaart nie). By die volgende betaalpunt het
ek dan die ‘krediet’-opsie probeer met dieselfde uitkoms,
waarop ‘n tweede poging met die ‘debiet’-knoppie darem
die ding gedoen het! So was dit bietjie van ‘n lotto.

Dit lyk net soos ‘n tipiese voorstad in -Kiwiland!

Ons het die befaamde Bondi Beach gesien, al was dit ‘n stil
weeksdag met min aksie op die strand of in die water. Ook
het ons met ons rondryery ervaar hoe voorstedelike
winkelstrate baie soos dele van Auckland lyk. Verder het
ons by pragtige tuine en weggesteekte strandjies stilgehou
en by ‘n plaaslike seiljagklub ‘n stukkie vis-en-tjips geëet.
Ons het Sydney baie geniet en sal graag weer in Australië
‘n draai wil maak om nog plekke te verken.
■
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Geestelike Pitkos
Terug na bo...

Kompromis of nie?

Julle sal ook deur almal gehaat word omdat julle in my Naam optree. Maar selfs nie ’n haar op julle kop sal
verlore gaan nie. Deur julle volharding sal julle julle lewe behou. (Lukas 21:17-19)
Mense wil graag mense gelukkig hou. Dalk verskil jy met hierdie stelling, maar dink dan aan ’n keer toe jy of iemand wie
jy ken alles probeer het om almal om jou, of om hulle, gelukkig en tevrede te hou. Jy het dalk voor jou heilige siel geweet
iets is reg of verkeerd, maar steeds gekies om die status quo te handhaaf. Bloot omdat die gevolge van ’n keuse vir die
waarheid dalk op daardie oomblik net te groot of te gevaarlik was…Om skielik stroom op te stem en die boot te skud is
mos dikwels ’n groter risiko as om die boot net rustig te laat seil…
Na die onlangse Amerikaanse presidentsverkiesing is baie mense bekommerd oor ’n “te-liberale” benadering aan die een
kant of ’n “te-fundamentalistiese” sienswyse aan die ander kant. Maar ek glo dat die grootste bedreiging van die
Christendom tans van binne die kerk is. Dikwels is dit leiers en ander Christene wat bereid is om kompromieë ten opsigte
van die geloof aan te gaan om sodoende almal gelukkig te hou.
Ons bly te dikwels stil wanneer iemand dalk Sy Naam ydelik gebruik, oneties optree of ander benadeel. Het ons dan nie
in die proses die krag van ons eie getuienis verruil vir die veilige stilte van aanvaarding nie? Waarskynlik motiveer ons
tydsgees van menseregte, politieke korrektheid en “op niemand se tone trap nie“ ons om stil-stil kompromieë te maak.
Op soveel plekke in die Woord word daar gewaarsku teen kompromieë…Lees maar o.a. Openb 2 en jy sal sien die sonde
van Pergamum was dat hulle die bose verdra het terwyl hulle steeds goeie Christene wou wees. Pergamum het die leer
van die Nikolaiete begin aanhang waarin hulle voorgeskryf is om te ontspan, dinge nie te ernstig op te neem en te onthou
dat “God sal verstaan en jou vergewe, want Hy ken jou hart”.
Die Here is op soek na mense wat die moed het om op te staan en sonder skroom sonde by die naam te noem en Jesus
te erken as Here. Christene wat bereid is om in Sy Naam op te staan en op te tree. Gehoorsame volgelinge van Jesus
wat bereid is om by die waarheid van die Woord te bly, ongeag die gevolge daarvan.
Maar, dit gaan my en jou iets kos. Dalk ongewildheid, dalk teenkanting, dalk haat. Dit kan selfs jou lewe kos. Die Here wil
nie hê ons moet kompromieë aangaan nie. Trouens, Hy sê in Openbaring 3:16 Hy verkies dat ons yskoud is in plaas van
louwarm. Hy gaan sover om te verkies dat ons ongelowig moet wees, eerder as om kompromieë aan te gaan. Dit is harde
woorde, maar Hy bemoedig ons in vers 19: “Ek berispe en straf almal wat Ek liefhet. Kry lewe en kom tot inkeer!”
Sien jy kans om rou eerlik met jouself te wees, en na ’n tyd van ernstige binnekamer-refleksie ’n dik rooi lyn deur ’n lewe
van kompromieë te trek? As resultaat hiervan kan jy jou werk, vriende, gerief, of roem verloor. Jy sal gehaat word en
ongewild wees as jy dit doen, maar jy sal “jou lewe behou”! My gebed is dat die Heilige Gees my en jou hiermee sal help.

Jaco Rheeder
Voormalige leraar van die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland; woon nou in Perth (jacorheeder410@gmail.com)
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Vir nuwe lesers: So lyk en werk Aus-Brokkies…

Ter wille van die talle nuwe intekenaars wat sedert Aus-Brokkies se loodsing enkele maande gelede bygekom het, volg ‘n
beknopte opsomming van wat toe geskryf is: Brokkies was vir bykans 15 jaar ‘n huishoudelike naam onder SuidAfrikaanse en Namibiese immigrante in Nieu-Seeland, en onlangs is sy eweknie in Australië gebore. Na lang voorbereiding het Brokkies in twee nuusblaaie vertak: Kiwi-Brokkies en hierdie Aus-Brokkies. Lees Brokkies se geskiedenis.
Die advertensie-afdeling het al ‘n goeie klompie adverteerders bygekry, maar daar is nog baie oop spasies. Mense wat
kleinsake in Australië bedryf en wat graag die openingsaanbod van GRATIS advertering wil benut, kan op die Bokkieswebwerf gaan lees hoe advertering werk en voorbeelde van advertensies sien.

Bemark jou gemeenskapsgeleentheid
Aus-Brokkies bied die geleentheid om jou kerk- of gemeenskapsaak se spesiale geleenthede in meer diepte bekend te
stel en dit versterk jou promosies op Facebook. Afrikaanse kerke kan hul gereelde dienste GRATIS adverteer. Kyk
‘Afrikaanse Kerkdienste’ elders. Afrikaanse radiostasies, taalklasse en sosiale geleenthede soos potjiekos, braaivleise
en musiekaande kan ook gratis geadverteer word. Ook ‘Aussie-gerigte’ geleenthede waarby SA immigrante betrokke is.

Aus-Brokkies benodig jou stories of storiewenke!
Watter soort stories word benodig? Mense se prestasies, interessante stokperdjies, belangstelling, aktiwiteite, of hul eie
skryfwerk is goeie materiaal. Dit kan gaan oor mense se deelname op werk-, studie-, sport-, kultuur-, sake- of sosiale
gebied. As jy voel jy skryf nie te lekker nie, gee net die inligting deur en ons doen die res! Lees net eers ons riglyne vir
plasing van artikels by www.brokkies.net/bydraes.

Land van verskeidenheid
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Vertel ons van mense se prestasies of belangstellings
Ken jy ‘n mede-immigrant vanuit SA of Namibië wat ‘n prestasie behaal het of ‘n interessante
werk, belangstelling of stokperdjie het? Of dalk het hulle iets baie interessant beleef. Onthou,
Aus-Brokkies soek altyd sulke stories om gereeld sy Afrikaanse lekker met almal te deel.
Jy kan help deur stories self te skryf; ons sal dit redigeer indien nodig. Of, jy kan net die
agtergrond deurgee met die persoon se kontakinligting sodat ek dit met hulle kan opneem. Kyk
by www.brokkies.net hoe dit werk by 'Bydraes'.

Gee jy jou Brokkies aan vir iemand?
Hier’s ‘n spesiale versoek aan alle intekenaars...
Talle lesers van die vorige Brokkies het hul kopie van die e-pos wat Brokkies se jongste uitgawe bekend stel, aan familie
en vriende elders aangestuur. Dit is goed dat hierdie proesel Afrikaans so versprei word, maar mense kan ons baie help
om ‘n beter gevoel te kry vir die werklike aantal lesers wat Brokkies weekliks bykry.
Daar is derduisende gesinne wat op Kiwi-Brokkies ingeteken is en Aus-Brokkies se adreslys groei reeds sterk. Daar is
ook talle ander, ook buite Australasië, wat dit onregstreeks ontvang. Hiermee ‘n versoek dat jy liewer hierdie skakel aan
hulle stuur sodat hulle self kan inskryf.

Kom gesels saam op Facebook in Afrikaans
Het jy al op Facebook die onlangs hernude groep ‘Afrikaans in Australia’ raakgeloop? Indien nie, maak gerus daar
‘n draai en gesels lekker met ander lede. Nooi ook jou vriende uit om by die groep aan te sluit.

Besoek ‘Afrikaans in Australia’ op Facebook

Die Brokkies-webwerf bied alles wat jy nodig het
Of jy wil inteken op Aus-Brokkies, vir die redakteur wil skryf, stories wil aanbied,‘n advertensie wil bestel of hernu, of
jou adres wil verander - alles word deur die Brokkies-webwerf gedoen. Alle uitgawes van Brokkies word op die
webwerf gehuisves vir mense wat iets soek wat in ‘n vorige uitgawe verskyn het.

Besoek Brokkies se Facebook-bladsy
Brokkies het sy eie Facebook-bladsy. Die adres is https://www.facebook.com/Brokkies.Net Help ons asseblief deur
die nuwe webwerf se skakel (www.brokkies.net) aan vriende en familie te stuur. Onthou om te ‘like’ as jy dit ‘like’!

Kommunikeer so met Aus-Brokkies
Vir Advertensie-riglyne, om 'n brief of ander bydrae in te stuur, om iemand in te teken of jou adres te verander, besoek
www.brokkies.net. Die webwerf bevat skakels waardeur al bogenoemde funksies verrig kan word.
Om op te hou om Aus-Brokkies te ontvang, besoek http://brokkies.net/skryf-in en versoek dat jou e-posadres verwyder word.

Aanspreeklikheid en Regte (Lees volledige Gebruiksvoorwaardes en Privaatheidsbeleid by brokkies.net - heel onder aan tuisblad)
•

•

Die redakteur van Aus-Brokkies aanvaar nie aanspreeklikheid vir die korrektheid, wettigheid of algemeen aanvaarbaarheid van enige nuus-of
algemene item nie. Dieselfde geld ook vir enige geplaasde advertensie of advertensie-artikel se inhoud of die belofte van ‘n produk of diens se
gehalte wat in advertensies vermeld word. Enige probleme met advertensies se inhoud, dienslewering of produkgehalte moet regstreeks met
die adverteerder opgeneem word, en die redakteur raak nie by daardie proses betrokke nie.
Die redakteur behou die reg voor om enige voorgelegde bydrae (nuus of advertensie) van die hand te wys en nie te publiseer nie, sonder
verstrekking van redes. Dit sluit in die reg om te enige tyd korrespondensie oor diesulke situasies eensydig te beeïndig.
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Gemeenskapsadvertensies
Terug na bo...

1.

Afrikaans Sonder Grense (ASG) – Vars uit Australië!
Afrikaans Sonder Grense (ASG) is 'n 2 uur lange Afrikaanse musiek radioprogram wat
weekliks lewendig uitgesaai word uit Bundaberg, Queensland in Australie.
Wanneer : Elke Donderdag 6-8 nm (Queensland-tyd)
Waar: Via Internet by www.coralcoastradio.net.au en op radio in en om Bundaberg op 94.7 Fm.

Hoofsaaklik Afrikaanse musiek vir jonk en oud, nuusgebeure, humor en onderhoude met besoekende kunstenaars. Van tyd tot tyd kry
ons interessante Suid Afrikaners wat vir ons kom kuier in die ateljee.
'Like' ons op Facebook by Afrikaans Sonder Grense met Rochelle en word so deel van ons Afrikaanse musiekfamilie in Australië.
As jy jou e-pos met ons deel, ontvang jy altyd 'n briefie van wat in die program gaan gebeur.
Skryf vir Rochelle by rochelle.radio@yahoo.com.au
Die e-pos in die ateljee tydens ASG is: requests@coralcoastradio.net.au (stuur ons jou versoeke!)

2.

australia.gov.au webwerf vir al jou inligtingsbehoeftes

Australië se regering het 'n baie bruikbare inligtingswebwerf genaamd australia.gov.au. Dit vat al die staatsdepartemente se inligting
vir die publiek in een webwerf saam. Hoewel jy 'n soektog deur die soekfunksie kan doen, word die volgende temas aangebied
waaronder 'n mens na inligting kan soek:
•
Voordele en betalings
•
Werk en Werkplek
•
Opvoeding en Opleiding
•
Omgewing
•
Sekuriteit en Verdediging
•
Immigrasie en Visas
•
IT en Kommunikasie
•
Kultuur en Kuns
•
Paspoorte en Reis
•
Openbare veiligheid en die Reg
•
Gesondheid
•
A-Z van regeringsdienste
•
Besigheid en Industrie
•
Geld en Belasting
Besoek australia.gov.au
•
Familie en Gemeenskap
•
Vervoer en Streke

Wil jy in Gemeenskapsadvertensies adverteer?
Hierdie spasie is hoofsaaklik bedoel vir Suid-Afrikaners in Australië wat hul steungroepe, sosiale groepe, klubs of Afrikaanse kerke se
spesiale geleenthede wil adverteer of bevorder. Of die funksie of projek op mede-immigrante gerig is, of ook op die breër Aussiegemeenskap, maak nie saak nie. Solank daar ‘n Suid-Afrikaanse konneksie is (bv omdat ‘n SAner dit vir ‘n breër gemeenskapsgroep
reël, of omdat dit op SAners gemik is) kan advertensies hier geplaas word. Dit is GRATIS om hier te adverteer. Al wat benodig word,
is die Wat (paragraaf of twee), Wanneer, Waar, Koste, Kontakbesonderhede. Besoek www.brokkies.net/adverteer

Kleinadvertensies (Persoonlik)
Terug na bo...

1.

Midweek time of fellowship – Perth

Kerksku?! Many ex Southern Africans do not go to church on a Sunday for whatever reason. Dolores and I are opening
our home in Perth on Tuesday evenings for bible study, discipleship, prayer, maybe a song or two and Fellowship. Two
great reasons to attend: Its free and we know what 'lekker' means. See you soon!
Please contact Giulio di Somma of Alkimos Lifegroup.
Tel. +61 414 344 632 / +61 450 460 623 or email disomma15@gmail.com
Wil jy jou motor of kajak verkoop, ‘n ou meubelstuk verkwansel, boeke weggee, of benodig jy ‘n geleentheid om ‘n paar
items in iemand anders se vraghouer vanuit Suid-Afrika na Australië te laat kom? Dit is maar enkele voorbeelde van die
soort advertensie wat vir bostaande Persoonlik adertensie-kategorie bedoel is. Of verras almal met iets interessant!
Daar is tans gratis advertensieruimte beskikbaar; benut die geleentheid – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer
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Kleinadvertensies (Besigheid)
Terug na bo...
Klik op die besigheidstipe van jou keuse:
Algemeen
Akkommodasie / Tydelike verblyf
Ambagsmanne / Kontrakteurs

Eiendomme te huur of te koop
Finansiële dienste
Motors

Professionele dienste
Rekenaardienste
Skoonheid & Gesondheid

Versekering
SA-produkte

Algemeen
Terug na besigheidstipes...

1.

ONStv bring die beste Afrikaanse flieks na teaters in Australië en jou woonkamer

Besoek www.onstv.net en sien waar die fliek gaan wys asook die ander tuisvermaak wat NOU beskikbaar is om te
huur/te koop. 'LIKE' ons Facebookblad www.facebook.com/ONStv en bly op die hoogte van die nuutste verwikkelinge.

2.

Frendz Art & Craft Supplies and Café in Clarkson,WA

Besoek ons vir al jou Art en Craft produkte onder een dak. Klasse in pewter, mosaïek, “scrapbooking” kaartjies,
kalligrafie, olie/ water/ pastel/ akriliese verf. Ook klasse vir kinders in craft, pastel/water/akriliese verf, teken en klei.
Kinderpartytjies ook aangebied. Skakel Wilna 0894078860. Epos: frendz@frendz.com.au. Webwerf: www.frendz.com.au

3.

‘Fingerboards R’us maak ou herinneringe weer werklikheid

4.

kykNET op ShowMax bring lekker Afrikaanse TV-programme binne jou bereik!

Vingerbord ... Vingerbakatel ... Flicker-bord ☆ Uitmuntende kwaliteitborde en diens ☆ Kan jy nog onthou? Het jy
goeie kinderdae-herinneringe rondom die gesins-gunsteling? Jy kan een by jou deur afgelewer kry; bel nou vir ‘n
kwotasie! Puik vir interaksie tussen oud en jonk! Hoor weer jou gesin lag en gesels rondom die gewilde spel!
Kontak Zenobia Pretorius | 04 669 07699 | E-pos: info@fingerboardsrus.com.au | www.fingerboardgame.com

Jy kan nou elke dag al die lekkerste Afrikaanse programme kyk al woon jy nie meer in SA nie. Teken in op
kykNET Internasionaal op ShowMax teen net US$8.99 pm. Gaan na ShowMax.com vir ’n 7-dae gratis proeflopie.

5.

Eksklusiewe Juwele! Ontwerp en vervaardig volgens jou smaak

Ons ontwerp en vervaardig bekostigbare, eksklusiewe juwele soos verloof- en trouringe, oorbelle, hangertjies,
armbande en mansjuwele. Ons ontwerp dit volgens jou persoonlike smaak en voorkeur.
Kontak ons vandag vir 'n gratis konsultasie om jou behoeftes te bepaal.
Liana Coetsee | liana@thediamondtree.com.au | www.thediamondtree.com.au | +61 04 280 75775

6.

Geleentheid om groente te produseer

By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au

7.

Strykwerk gedoen vir jou – Mindarie / Clarkson en omgewing

Strykwerk gedoen in 'n rook- en dierevrye huis, in Mindarie, Clarkson en omgewing.
Volwassenes se items: $2.00 per item
Kinders (7-10 jaar): $1.50 per 2 items
Kinders (0-6 jaar): $1.50 per 3 items
Skooluniforms: $1.50 per uniform
Ook beddegoed, tafeldoeke ens.
Alle pryse beskikbaar op ons Facebook-bladsy
Yolandi van der Merwe, Ironmate Ironing Services, tel 0452484677, e-posadres: yolvdmerwe@gmail.com
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Akkommodasie / Tydelike verblyf
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Ambagsmense / Kontrakteurs
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Eiendomme te huur of te koop
Terug na besigheidstipes...
Gratis advertensieruimte beskikbaar – Lees meer by www.brokkies.net/adverteer

Finansiële dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Omega Finance Brokers vir jou Huislening

Ons maak seker jou huislening pas by jou omstandighede en spaar jou so duisende Dollars. Kontak Gideon vir gratis
evaluering en diens by 0411 236 620 of gideon@omegafinancial.com.au
Gideon Kirsten is a Credit Representative (#465060) of BLSSA Pty Ltd ACN 117 651 760
(Australian Credit License # 391237)

2.

cashkows.com – Ons vir jóú Suid-Afrika

Nes die Engelse gesegde, ‘I’ve got your back’, so help cashkows.com duisende Suid-Afrikaners om toegang te kry tot
hul fondse wat nog in ‘n Suid-Afrikaanse polis of aftree-annuïteit lê. Klik hier vir professionele advies - ons maak die
proses maklik en pynloos. ‘n Diens deur Suid-Afrikaners aan Suid-Afrikaners.

3.

Is jy bekommerd oor jou geld wat nog in SA is?

Rand Rescue is ‘n plaaslike maatskappy wat Suid Afrikaners voorsien van praktiese en koste-effektiewe maniere om
hulle Rande te “Rescue”! Ons spesialiseer in geblokkeerde fondse soos uittree-annuïteite, pensioenfondse,
aandele en erfgeld. Ons doen ook kontantoorplasings vanuit enige SA-handelsbank en kan jou help met jou SARS
belasting uitklarings. Kontak Marlene: 02 9098 0380 / 0420 663 562 / www.randrescue.com

Motors
Terug na besigheidstipes...
Besit jy ‘n motorwerktuigkundige besigheid? Hierdie ruimte is GRATIS beskikbaar. Meer by www.brokkies.net/adverteer

Professionele dienste
Terug na besigheidstipes...

1.

Oorweeg jy om na Nieu-Seeland te verhuis?

Indien jy oorweeg om Australië vir Nieu-Seeland te verruil, kontak ons gerus vir bystand en advies. Ons netwerk kom een
keer per maand in Auckland bymekaar om nuwe immigrante by te staan met advies en netwerkgeleenthede.
Besoek ons webtuiste by www.networkfinancialservices.co.nz of kontak Eugene by
euegene@networkfinancialservices.co.nz of +64 22 276 0082
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2.

Leiding met Loopbaan-, Studie- en Vakkeuses

Potential Profiling help jou kind ‘n loopbaan kies wat sy/haar brein se natuurlike denkvoorkeure pas. Verhoed
teleurstelling, frustrasie, tydmors, demotivering, konflik, onderprestasie en studieskuld-las eie aan verkeerde
beroepskeuses. Vir ‘n unieke loopbaanleidings-diens, skryf vir Martin Hefer by cmgt22@gmail.com

3.

Regsadvies vir Suid-Afrikaanse Aussies – MiGrate Lawyers

Met kantore in beide Suid-Afrika en Australië, en Afrikaanssprekende prokureurs wat steeds in beide lande op die rol
is, kan ons help met alles van huiskoop (in Queensland), visas, boedelbeplanning, oprigting van maatskappye en trusts
en testamente wat oor beide jurisdiksies sal strek - veral as jy nog belange in Suid-Afrika het.
Alex Pretorius | Tel 07 4154 5500 | E-pos: alexpretorius@migratelawyers.com | Web: www.migratelawyers.com
Tipiese adverteerders in bogaande seksie sluit ook in prokureurs, dokters, tandartse, immigrasie-adviseurs, ens. Jy kan
tans gratis adverteer. Besoek www.brokkies.net vir meer inligting.

Rekenaardienste
Terug na besigheidstipes...
Of jy rekenaars herstel, bou of verkoop – of dienste soos programmering of webontwerp doen, hierdie afdeling is vir jou.
Jy kan tans gratis in hierdie advertensieruimte adverteer met geen verpligting later nie. Kyk www.brokkies.net/adverteer

Skoonheid & Gesondheid
Terug na besigheidstipes...

1.

SOLAL* nou in Australië beskikbaar!

SOLAL is ‘n uitgebreide verskeidenheid van gesondheid- en welstandprodukte met innoverende en doeltreffende
voedingsaanvullings wat geformuleer is om jou te help om die onderliggende oorsake van gesondheidsprobleme meer
natuurlik aan te spreek.
Kontak ons per epos by info@theskinworx.com of KOOP AANLYN by www.theskinworx.com

Versekering
Terug na besigheidstipes...

1.

Is jy nuut in Australië?

Ons help nuwe immigrante oor die laaste 15 jaar met hulle:
• Lewensversekering
• Pensioenfondse (Superannuation)
• Aftreebeplanning
Kontak ons vir vriendelike en professionele dienste.
Marius De Lange | Nautilus Financial Planning | Tel 04 025 77 374 | E-pos riskreview@gmail.com

SA-produkte
Terug na besigheidstipes...

1.

Spaza | Ons bring Suid-Afrika na JOU!

Kry 'n stukkie van Suid-Afrika by Spaza. Ons bring die nuutste Suid-Afrikaanse musiek-CD's, DVD's, films en boeke
na jou. Ons het ook 'n verskeidenheid mans- en vroueklere reekse beskikbaar van gewilde SA vervaardigers.
Gesels met Jaco Ungerer van Spaza, by tel 04 289 64112 of 04 6857 1042, of e-pos hom by spazashopping@gmail.com
Besoek ook Spaza se webwerf: www.spaza.com.au
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2.

Ausrika – Unieke SA-geskenke vir jou (In ons winkel OF aanlyn!)

Ausrika verkoop unieke Suid-Afrikaanse geskenke en huishoudelike items, met die fokus op Afrikaanse sê-goed.
Ons winkel is in Baldivis, Perth en ons het ook ‘n webwerf waar mense aanlyn kan koop. Ons pos gereeld produkte na
kliënte regoor Australië. Ons voer gereeld nuwe produkte in vanaf Suid-Afrika, so mense is welkom om met ons te gesels
indien hulle ‘n bestelling wil plaas vir iets spesifieks.
Jean-Marie van Niekerk | Tel: 042 047 3559 | E-pos: ausrika@simplybusi.com.au
Webwerf: www.ausrika.com.au | Adres: 14 Jutland Ave, Baldivis, Perth

Werksgeleenthede
Terug na bo...

Geleentheid om groente te produseer
By die Lifestyle Centre in Samford / Brisbane is daar 2.5 akker met waterregte beskikbaar vir die regte persoon teen
minimale teenprestasie. Die ideale persoon moet belangstel in plaaslike voedselproduksie (‘local food growing’) met
minimale tot geen gebruik van chemiese gifstowwe. ‘n Vraag na die produk bestaan reeds.
Registreer jou belangstelling by izak@lifestyle.net.au
_______________________________________________________________________________________________
Hierdie ruimte is beskikbaar vir advertensies van vakatures; en in die meeste gevalle word hulle GRATIS geplaas
om ons immigrantegemeenskap te ondersteun.
Doen navraag by die redakteur by www.brokkies.net deur die skakel 'Kontak' en hy sal meer riglyne verskaf.
________________________________________________________________________________________________

Afrikaanse kerkdienste
Terug na bo...

Afrikaanse kerkdienste in Australië
Terug na bo...

1.

BUNBURY – Gereformeerde Evangeliese Kerk

Eredienste elke Sondag om 9vm in Afrikaans.
Adres: RSL Saal, 19 Spencer straat, Bunbury.
Kontak ds Gawie Cloete by 0420481965 of 08-97951125 vir meer inligting.

2.

PERTH - Eredienste in Suide van Perth op 3 plekke: Deo Gloria Community Church

Afrikaanse diens in Leeming
Ons het elke Sondag om 9vm ’n diens in Afrikaans by Livingston Seventh Day Adventist Church, Nicholson Rd, Canning
Vale, waar ds Gerhard Bredenkamp die voltydse leraar is.
Daar is ook in een van die ander lokale ‘n erediens vir Engelssprekendes om 9vm elke Sondag. Ds Dirk de Swardt bied
die dienste aan. Dirk is ook die voltydse leraar vir ons hoërskooljeug en jong werkendes.
Afrikaanse diens in Secret Harbour
Terselfdertyd vergader ons elke Sondag om 9vm ook in Afrikaans te Secret Harbour Community Centre, Oasis Drive,
Secret Harbour, waar ds Peet Grobbelaar die voltydse leraar is.
Engelse diens in Mandurah
Vir Suid-Afrikaners en ander Engelssprekendes wat dalk in Engels bedien wil word, het ons ’n gemeente in Mandurah,
wat op Sondag om 9.30vm te Foundation Christian College, Multi-Purpose Hall Valentine Drive, Greenfields
bymekaarkom. Ds Johan de Swardt is die voltydse leraar.
Besoek ons webwerf by www.deogloria.org.au of volg ons direkte uitsendings by http://deogloria.sermon.net/main
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Kontak ds Peet by 0415 680 930, ds Gerhard by 0450 467 557 of ds Johan by 0417 981 614 of ds Dirk by 0481 331
138 veral vir jeug-verwante aangeleenthede.

3.

WES-AUSTRALIë – Eredienste op die PLATTELAND van WA: Outreach WA in
samewerking met die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië

Eredienste word gereeld op rotasiebasis in Afrikaans gehou by die volgende dorpe: Esperance, Albany, Katanning,
Brookton, Northam en Hyden. Daar word gewoonlik na die diens saam ge-eet en gekuier.
Vir meer inligting en ook vir die reël van ‘n pastorale besoek, kontak ds Gawie van der Merwe (woonagtig in Perth) op
selfoon 0415846599 of e-pos na ds.gawie@parc.org.au

4.

WES-AUSTRALIë - Eredienste op Geraldton: Living Word (GEKA)

Elke Sondag om 9vm in die SDA Kerk, 8 Milford Street, Geraldton. Die leraar is dr Tienie Bekker. Na die diens word daar
lekker saamgekuier oor ‘n koppie koffie/tee.
(Indien daar Engelse mense in die erediens is dan vind die diens in Engels plaas.)
Skakel Tienie by 0458 976 007 of e-pos na leraar@bigpond.comvir meer inligting of besoek ons webwerf:
http://www.livingwordgeraldton.com.au/

5.

PERTH - Eredienste met Geloofsonderrig: Drie bedieningspunte - Lux Mundi-gemeente

Clarkson
Om 9:30vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou op hoek van Marmion Ave en Renshaw Blvd, Clarkson.
Elke eerste Sondag van die maand is dit ‘n Engelse erediens maar al die ander Sondae van die maand word daar
gelyklopend ‘n Afrikaanse sowel as ‘n Engelse erediens in twee verskillende lokale aangebied.
Kontakpersoon is Ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au
Ellenbrook
Afrikaanse eredienste elke Sondag om 9:30vm
Engelse eredienste elke eerste en derde Sondag van die maand, ook om 9:30vm
Adres: Ellenbrook Christian College te 5 Santona Blvd, Ellenbrook.
Kontak Ds James Walters by tel 0424824897 of e-pos james@luxmundi.org.au vir meer inligting.
North Beach
Om 9vm in die Sewende Dag Adventiste kerkgebou te Wendling rd, North Beach. Elke Sondag is daar ‘n Afrikaanse
erediens.
Kontakpersoon is Ds Manie Strydom by tel 0487768936 of e-pos manie@luxmundi.org.au

Landswye dagboek
Terug na bo...
Dagboek: Melbourne
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/melbourne-inner-city vir aktiwiteite.
Dagboek: PERTH
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/perth vir aktiwiteite.
Dagboek: Sydney
Besoek http://www.sydney.com/nz/events vir aktiwiteite.
Dagboek: Canberra
Besoek http://www.eventfinda.com.au/whatson/events/canberra vir aktiwiteite.
Dagboek: Brisbane
Besoek http://www.queensland.com/en-AU vir aktiwiteite.
Dagboek: Adelaide
Besoek http://goo.gl/SkxjJ7 vir aktiwiteite.

Laat weet maar van ander stede of dorpe se ‘event’ inligting, by www.brokkies.net
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Riglyne vir adverteerders
Terug na bo...
Lees Aus-Brokkies se advertensieriglyne by www.brokkies.net/adverteer,

Kanselleer intekening / UNSUBSCRIBE
Terug na bo...
Om Aus-Brokkies te kanselleer, doen dit by http://brokkies.net/skryf-in of doen dit vanuit jou weeklikse subskripsie e-pos.
To unsubscribe email brokkies@afrikaansnz.net with subject ‘Unsubscribe'. Provide your old email address in the body.
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